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§ 1. Navn
Organisasjonens navn er Norges Unge Venstre, nord-samisk Gurutbellodaga nuorat og
sør-samisk Gårroeh Noereh. I internasjonale fora er navnet Young Liberals of Norway. 
”Unge Venstre” kan brukes skriftlig og muntlig når det er naturlig å benytte en enklere og mer
direkte betegnelse. Sentralstyret fastsetter retningslinjer for bruk av navn. Navnet kan forkortes 
med initialene UV og forkortes NUV i internasjonale fora.

§ 2. Formål
Norges Unge Venstre bygger på den liberale ideologien. Organisasjonen arbeider for å fremme 
en radikal politikk, tufta på en liberal samfunnsforståelse. Formålet er å samle oppslutning om 
organisasjonens idéer blant ungdom, samt å få gjennomslag for organisasjonens ideer i Ven-
stre og samfunnet for øvrig. Norges Unge Venstre er en selvstendig ungdomsorganisasjon som 
samarbeider med partiet Venstre.

§ 3. Medlemmer
Ungdom i alderen 12 til og med 30 år som arbeider for organisasjonens formål, samt følger dens 
vedtekter og politiske grunnsyn, kan bli medlemmer i Unge Venstres lokal-, fylkeslag. 
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i organisasjonens organer. Sentralstyret kan etter 
søknad velge å dispensere fra den nedre aldersgrensen. 

Personer over 30 år kan støtte Unge Venstres arbeid gjennom å bli støttemedlemmer og betale 
den kontingent som landsmøtet fastsetter. Støttemedlemmer kan ikke besitte tillitsverv i Unge 
Venstre eller stemme i partiets organer.

Alle medlemmer i Unge Venstre må være medlem av ett fylkeslag. Medlemskap i et fylkeslag er 
ikke til hinder for medlemskap i lokallag utenfor fylket, men det er ikke mulig å være medlem av 
flere sidestilte lag på samme tid. Bestemmelsen i første setning gjør seg ikke gjeldende for 
medlemmer bosatt i utlandet. Medlemmer bosatt i utlandet er valgbare til alle verv på sentralt 
nivå i organisasjonen. 

For å gjøre gjeldende medlemsrettigheter, må den sentrale medlemskontingenten være
betalt for inneværende år. Før betalingsfristen går ut, er det tilstrekkelig å ha betalt
kontingent for foregående år.

§ 4. Mistillit og eksklusjon
Tillitsvalgte som gjennom sine handlinger åpenbart undergraver organisasjonens formål, 
misbruker sitt verv i partiet, eller på annen måte bryter den tilliten organisasjonen har gitt kan 
fratas sitt/sine verv. Medlemmer i Unge Venstre kan fratas medlemskap dersom personen utgjør 
en fare for andre i organisasjonen. Dette gjøres med to tredjedels flertall i sentralstyret. I slike 
saker skal den det gjelder ha anledning til å legge frem sin side av saken for 
sentralstyret. Den det gjelder har ikke anledning til å delta i sentralstyrets diskusjon. 
Den det gjelder, samt leder i dennes fylkeslag, skal opplyses om utfall i saken så snart vedtak 
foreligger. Personer som har blitt fratatt sitt medlemskap eller sine verv kan innen én måned 
anke saken til landsstyret. Landsstyret skal da behandle anken i førstkommende møte og kan 
gjøre om på sentralstyrets vedtak med aktivt flertall. 
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§ 5. Kontingent
Landsmøtet fastsetter den sentrale kontingenten for det kommende kalenderåret.
Kontingenten kreves inn av Unge Venstre sentralt. Kontingentkrav med rimelig betalingsfrist
skal sendes ut til medlemmene i løpet av årets tre første måneder.

§ 6. Lokal- og fylkeslag
Norges Unge Venstre består av Unge Venstres lokallag og fylkeslag.

§ 6a. Lokallag
Et nytt lokallag kan ikke bruke navnet Unge Venstre uten å være tilsluttet Norges Unge Venstre. 
Nye lokallag i kommuner der det fra før av er organisert Unge Venstre-arbeid skal godkjennes 
av fylkesstyret. Lokallag vedtar sine egne vedtekter, men disse må ikke stride mot vedtektene til 
Norges Unge Venstre eller mot de normalvedtekter for lokallag som landsmøtet fastsetter. 
Dersom normalvedtektene endres på et landsmøte skal disse aktivt behandles på det neste 
årsmøte.

§ 6b. Fylkeslag
Et nytt fylkeslag kan ikke bruke navnet Unge Venstre uten å være tilsluttet Norges Unge Venstre. 
Fylkeslag vedtar sine egne vedtekter, men disse må ikke stride mot vedtektene til Norges Unge 
Venstre eller mot de normalvedtekter for fylkeslag som landsmøtet fastsetter. 
Dersom normalvedtektene endres på et landsmøte skal disse aktivt behandles på det neste
årsmøtet.

§ 6c. Unge Venstres universitets og høyskolelag
Et nytt universitets- og høyskolelag kan ikke bruke navnet Unge Venstre uten å være tilsluttet 
Norges Unge Venstre. Et slikt lag regnes som et lokallag og har de samme plikter og rettigheter 
som disse vedtektene gir lokallag. Laget sogner til det fylkeslaget studiestedets administrasjon 
ligger i. Laget vedtar sine egne vedtekter, men disse må ikke stride mot vedtektene til Norges 
Unge Venstre eller mot de normalvedtekter for lokallag som landsmøtet fastsetter. 
Dersom normalvedtektene endres på et landsmøte skal disse aktivt behandles på det neste 
årsmøte.

§ 7. Landsmøtet
Landsmøtet er det øverste besluttende organet i Norges Unge Venstre. Landsmøtet avholdes 
årlig. Tidspunkt fastsettes av landsstyret, og innkalling til landsmøte sendes ut minimum to 
måneder i forveien. Ekstraordinært landsmøte blir avholdt når et aktivt flertall av landsstyrets 
medlemmer eller halvparten av de fungerende fylkeslagene krever det, og kan kalles inn med 
én måneds varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i 
innkallingen.

§ 7 a. Til landsmøtet reiser medlemmene av landsstyret og maks 85 utsendinger valgt av
fylkeslagene. Alle medlemmer av Unge Venstre har tale- og forslagsrett på landsmøtet.
Landsmøterepresentasjon for fylkeslagene regnes ut etter antall betalende medlemmer per
31. desember foregående år.
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§ 7 a. Til landsmøtet reiser medlemmene av landsstyret og maks 85 utsendinger valgt av
fylkeslagene. Alle medlemmer av Unge Venstre har tale- og forslagsrett på landsmøtet.
Landsmøterepresentasjon for fylkeslagene regnes ut etter antall betalende medlemmer per
31. desember foregående år.

For å kunne representere et fylkeslag i Unge Venstres organer er det påkrevd at man er medlem 
i det respektive laget på representasjonstidspunktet, samt at man fyller alle medlemskravene 
i §3. Antall utsendinger fordeles proporsjonalt mellom fylkene basert på et vektet medlemstall. 
Det vektede medlemstallet oppnås ved at det antall medlemmer et fylkeslag har over 
gjennomsnittlig antall medlemmer i organisasjonens fungerende fylkeslag teller som 0,8 med-
lemmer. Alle fungerende fylkeslag skal ha minst én utsending. Utsendingene velges av et med-
lemsmøte der alle medlemmene i fylkeslaget har møte-, forslags- og stemmerett. 
Utsendingene må være betalende medlemmer av fylkeslaget. Ulovlig valgte utsendinger mister 
sin stemmerett, med mindre landsmøtet med to tredjedels flertall likevel finner å kunne innvilge 
dette.

§ 7 b. Et vanlig landsmøte skal behandle:
1. Valg av ordstyrere, referenter, og tellekorps
2. Valg av én eller flere redaksjonsnemnder
3. Politiske uttalelser
4. Politiske og organisatoriske prioriteringer for Unge Venstres sentralstyre for det
5. kommende året
6. Årsmelding og fastsetting av kontingent for det kommende kalenderåret
7. Valg av ekstern revisor
8. Valg av leder, 1. og 2. nestleder, internasjonal leder og fem sentralstyremedlemmer, samt to 
9. prioriterte varamedlemmer til sentralstyret
10. Valg av leder og fire medlemmer til valgkomiteen
11. Valg av fire eller seks ordinære medlemmer, som sammen med internasjonal leder utgjør
12. internasjonalt utvalg. Personer valgt til verv i sentralstyret kan ikke være i flertall i internasjo-

nalt utvalg.
13. Valg av tre protokollsignatarer
14. Valg av tre medlemmer til kontrollkomiteen
15. Valg av seks representanter til landsstyret, samt to prioriterte varaer
16. Unge Venstres politiske plattform, likevel slik at dette bare skjer i mellomvalgsår
17. Vedtektsendringer
18. Valg av medlemmer til politiske utvalg definert i Organisatorisk plattform 

§ 7 c. Forslag til landsmøtet skal være kommet frem til sentralstyret senest fire uker før 
landsmøtet. For forslag til politiske uttalelser er fristen 3 uker. Forslagene skal videre være 
kommet frem til fylkeslagene senest 3 uker før landsmøtet.

Forslag som overskrider innsendelsesfristene blir ikke behandlet på landsmøtet med mindre
landsmøtet med to tredjedels aktivt flertall krever dette. Behandling kan vedtas for hvert enkelt 
forsentkomne forslag, men ikke for forslag til endringer i organisasjonens vedtekter.

unge
venstre



Første og andre avsnitt gjør seg ikke gjeldende for forslag til valg av personer, forslag til
endringer i dagsorden, forslag til voteringsorden, forslag som blir lagt fram av en av
landsmøtet gyldig nedsatt redaksjonsnemnd, samt andre forslag som knytter seg til den
administrative gjennomføringen av landsmøtet.

Valgkomiteen må offentliggjøre sin innstilling senest tre uker før Landsmøtet. Innstillingen
skal bestå av forslag på personer til å fylle vervene nevnt i § 7 b nr. 7, 9, 11, 12 og 15.

§ 8. Landsstyret
Landsstyret er Norges Unge Venstres øverste besluttende organ mellom landsmøtene, og
har myndighet til å avgjøre tolkningstvil rundt landsmøtets vedtak. Landsstyret kan likevel
ikke gjøre vedtak som står i direkte motstrid til gjeldende landsmøtevedtak, med mindre
disse vedtektene krever det.

§ 8 a. Landsstyret er sammensatt av sentralstyret, seks representanter valgt av landsmøtet eller 
deres varaer. Hvert fungerende fylkeslag har én representant i landsstyret, og oppnår én 
representant til ved 100 betalende medlemmer foregående år.

Sentralstyrets varamedlemmer møter i landsstyret med tale- og forslagsrett, men har kun 
stemmerett når de møter som sentralstyremedlemmer.

Landsstyret kan ved to tredjedels flertall innvilge et ikke-fungerende fylkeslag representasjon.

Alle medlemmer av organisasjonen kan være tilstede på landsstyremøtene. Landsstyret kan 
innvilge disse tale- og forslagsrett. Landsstyret kan ved to tredjedels flertall vedta å lukke møtet 
under enkeltsaker.

Sekretariatet har talerett i angjeldende saker. 

§8 b. Landsstyret møtes når leder ber om det, eller når et flertall i sentralstyret eller minst en
fjerdedel av landsstyrets medlemmer krever det. Landsstyret er vedtaksdyktig når minst
halvparten av medlemmene er til stede. Votering pr. brev, telefon eller e-post kan finne stede 
når en sak må avgjøres før landsstyret har mulighet til å komme sammen. Vedtak etter tredje 
setning kan bare fattes med to tredjedels aktivt flertall.

§8 c. Landsstyret skal vedta retningslinjer for arbeidet i organisasjonen, og skal holdes løpende 
oppdatert om organisasjonens økonomi. Landsstyret vedtar organisasjonens budsjett, 
og godkjenner organisasjonens regnskap innen seks (6) måneder etter avsluttet regnskapsår. 
Når landsmøtevalgte personer fratrer sine verv i organisasjonen, har landsstyret kompetanse 
til å supplere de ledige vervene frem til neste landsmøte. Dersom det er varaer til det aktuelle 
organet rykker disse opp og landsstyret supplerer varalisten ved behov. 

§8 d. Landsstyret kan vedta å oppløse lokallag som ikke har hatt aktivitet de siste tre år.
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§ 9. Sentralstyret
Sentralstyret er satt sammen av lederen i Norges Unge Venstre, to nestledere, internasjonal
leder og fem medlemmer.

Sentralstyret avgjør selv den interne fordelingen av arbeids- og representasjonsoppgaver.  

Sentralstyret har ansvaret for driften og ledelsen av organisasjonen mellom landsstyremøtene.

§ 9 a. Sentralstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestlederne og eventuelt ett 
eller to andre sentralstyremedlemmer. Arbeidsutvalget kan ikke ha flertall i sentralstyret. 
Arbeidsutvalget møtes oftere enn sentralstyret og har ansvaret for forberedelsene til
sentral- og landsstyremøter, den løpende kontakten med andre organisasjoner og avklaringer 
av politiske hastesaker som er lite kontroversielle for organisasjonen. Sentralstyret kan vedta 
nærmere retningslinjer for arbeidsutvalget. 

Sentralstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten er til stede. 

§ 9 b. Sentralstyret har tilsyn med sekretariatet, og er ansvarlig for at regnskapet blir ført på en 
forsvarlig måte og avsluttet og revidert.

§ 9 c. Sentralstyret skal rapportere om sitt virke på hvert landsstyremøte. Rapporten sendes ut 
sammen med sakspapirene til møtet.

Sentralstyret skal avlegge årsrapport på landsmøtet. Årsrapporten skal sendes ut sammen
med innkallingen.

§ 9 d. Sentralstyret kan pålegge lokal- og fylkeslag å innkalle til ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte når det er over ett år siden sist årsmøte i lokal- og fylkeslaget. Dersom laget ikke 
avholder et årsmøte innen en måned kan sentralstyret selv innkalle til årsmøte eller
ekstraordinært årsmøte for det lokal- eller fylkeslaget med to ukers varsel. Sentralstyret kan ved 
en slik innkalling sette ned et interimsstyre og nødvendige komiteer.

§10. Uttalelser
Landsmøtet, landsstyret og sentralstyret kan vedta politiske uttalelser. Uttalelser vedtatt av
landsmøtet har gyldighet inntil landsmøtet vedtar å oppheve eller erstatte disse, eller i 
maksimalt fire år. Uttalelser fra landsstyret har gyldighet inntil landsmøtet eller landsstyret
vedtar å oppheve eller erstatte disse, eller i maksimalt tre år. Uttalelser fra sentralstyret har
gyldighet inntil landsmøtet eller landsstyret vedtar å oppheve eller erstatte disse, eller i
maksimalt to år. Dersom det samme eller et høyere organ vedtar politikk som strider mot
hele eller deler av en uttalelse, anses uttalelsen opphevet.

§11. Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal tilse at organisasjonen følger opp de vedtak som er gjort av landsmøtet, 
og komiteen har møte- og talerett i alle Unge Venstres sentrale organer. Kontrollkomiteen skal 
også kontrollere at organisasjonens økonomiske disposisjoner blir utført på en forsvarlig måte. 
Kontrollkomiteen skal avlegge årsrapport under hvert ordinære landsmøte. Komiteen har ingen 
formell kompetanse utover dette, med mindre annet går frem av vedtektene. 
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§12. Sekretariatet
Norges Unge Venstre skal ha et eget sekretariat. Sekretærer og nødvendig kontorhjelp ansettes 
av sentralstyret. Generalsekretæren, som leder sekretariatet, blir ansatt av sentralstyret på 
åremål på inntil 2 år, med mulighet for forlengelse etter vedtak i sentralstyret.

Sekretariatet skal drive forsvarlig og oversiktelig arkivføring. Sekretariatet har talerett i alle
Unge Venstres organer såfremt de trenger det for å gjennomføre sine oppgaver.

§13. Avstemmingsregler
Vedtak i Unge Venstres organer fattes ved simpelt flertall, med mindre annet går frem av 
vedtektene.

Forhåndsstemmer skal ikke godtas.
Avstemminger foregår ved håndsopprekking. En fjerdedel av møtet kan kreve avstemming ved 
navneopprop. Ved personvalg skal det holdes skriftlig avstemming dersom en eller flere i møtet 
krever det.

Avholdende stemmer gir bare utslag dersom de utgjør over halvparten av det totale antall 
avgitte stemmer. Ved slike tilfeller skal det stemmes på ny, og ved andre votering vil bare aktive 
stemmer være gyldige. Ved likt stemmetall skal det stemmes på ny. Er det fremdeles 
stemmelikhet anses forslaget som falt. Ved personvalg skal det i slike tilfeller trekkes lodd.

Ved fortsatt stemmelikhet i sentralstyre eller landsstyre skal sakene om mulig oversendes et 
høyere organ i organisasjonen. Ved ansettelsessaker og andre organisatoriske saker som krever 
en hurtig avklaring, har leder dobbeltstemme.

§14. Økonomi
Organisasjonen skal ha plassert en andel av egenkapital tilsvarende 10% av det foregående års 
inntekter i en egen konto. For å kunne bruke av pengene i denne kontoen trengs det et to 
tredjedels aktivt flertall i landsstyret. Denne regelen trer i kraft når egenkapitalen er på minst
10 % av foregående års inntekter. Når egenkapitalen er lavere enn dette skal organisasjonen 
bestrebe å øke egenkapitalen opp til det nivået.

§15. Kombinasjon av verv og stilling
Ingen kan være ansatt i Norges Unge Venstre, eller medlem av Unge Venstres kontrollkomité, og 
samtidig ha tillitsverv som innebærer stemmerett i landsstyret.

§16. Oppløsning
Organisasjonen kan kun oppløses dersom det fattes vedtak om oppløsning på to etterfølgende 
ordinære landsmøter. Vedtak om oppløsning krever to tredjedels flertall.

Norges Unge Venstre kan ikke bli oppløst så lenge det finnes fem fungerende fylkeslag som
motsetter seg oppløsning. Venstres Hovedorganisasjon skal overta styringen av egenkapitalen 
dersom Unge Venstre blir oppløst. Egenkapitalen tilfaller Venstres Hovedorganisasjon dersom 
ingen ny organisasjon med samme navn og formål som nevnt i § 1 blir stiftet innen fem år fra 
oppløsningsdatoen
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§17. Gyldighet
Unge Venstres vedtekter kan bare endres av landsmøtet, og må vedtas med to tredjedels aktivt 
flertall. Vedtektsendringer trer i kraft fra det øyeblikk landsmøtet heves.
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